
 

Protokół Nr VIII/2019 

z Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski 

z dnia 29 maja 2019 roku 

 

Ad.1. Otwarcia VIII. Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski dokonał 

Przewodniczący Rady Gminy Osiek Jasielski: P. Piotr Wojdacz witając wszystkich 

obecnych Radnych, sołtysów wsi, Wójta, P. Wiolettę Mikołajczyk - P. Skarbnik 

Gminy Osiek Jasielski, P. Rafała Zająca – Sekretarza Gminy Osiek Jasielski. 

 

Ad. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

     Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził, iż obecnych jest  15 

Radnych zatem obrady Sesji są prawomocne. 

 

Obecni na Sesji Radni to: 

1. Brej Dariusz - Pielgrzymka, 

2. Ciuła Paweł – Pielgrzymka, 

3. Gumienna Henryka – Zawadka Osiecka,  

4. Gumienny Tadeusz – Zawadka Osiecka, 

5. Kiciliński Krzysztof – Samoklęski, 

6. Kurcz Piotr – Załęże, 

7. Pepera Mariusz – Osiek Jasielski, 

8. Tomasz Źrebiec – Osiek Jasielski, 

9. Ropa Tomasz – Mrukowa, 

10. Socha Daniel – Mrukowa, 

11. Wojdacz Piotr – Samoklęski, 

12. Gortad Łukasz –Czekaj, 

13. Wygonik Kazimierz – Załęże, 

14. Zagórski Mariusz – Świerchowa, 

15. Marek Kiełbasa – Świerchowa. 

 

 

 

 



 

 

 

Ponadto w Sesji uczestniczyli: 

1. Ryszard Ociesielski – sołtys wsi Samoklęski, 

2. Tadeusz Zawisza – sołtys wsi Osiek Jasielski, 

3. Władysława Stachurska – sołtys wsi Mrukowa, 

4. Janusz Brączyk – sołtys wsi Pielgrzymka, 

5. Władysław Świątek – sołtys wsi Czekaj, 

6. Andrzej Stachurski  - Wójt Gminy, 

7. Wioletta Mikołajczyk – Skarbnik Gminy, 

8. Rafał Zając – Sekretarz Gminy 

                                                                                                                           

Ad.3. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad. 

 

Przewodniczący Rady - Jednym z punktów dzisiejszego porządku obrad jest 

wręczenie sołtysom zaświadczeń o wyborze.  Proszę P. Wójta o wręczenie tychże 

zaświadczeń.  

 

Wójt wręczył sołtysom zaświadczenia o wyborze. 

 

Przewodniczący Rady – Z mojej strony serdecznie gratuluję sołtysom, którzy 

objęli swą funkcję kolejną kadencję jak i nowo wybranym sołtysom. Życzę 

owocnej, udanej i pełnej satysfakcji pracy na rzecz naszej lokalnej społeczności.  

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, porządek dzisiejszych obrad przedstawia 

się następująco:  

1. Otwarcie Sesji. 

2. Stwierdzenie  prawomocności obrad. 

3.    Wręczenie sołtysom zaświadczeń o wyborze.  

4. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad. 

5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.  

6.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do 1 m3 wody w 2019 r.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie dopłat do 1 m3 odprowadzonych ścieków 



8. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2018 dla Gminy Osiek Jasielski  

9. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Osiek Jasielski   

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 

3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie za rok 2018”.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Osiek Jasielski  

       do  Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska   

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki 

nr. ewid. 824, położonej w miejscowości Zawadka Osiecka, w celu 

umieszczenia na niej urządzenia telekomunikacyjnego OLT wraz z instalacją 

kablową na potrzeby świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz na 

odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego zawarcia tej umowy  

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki 

rolnej nr ewid. 911/4 o pow. 0,35 ha, położonej w miejscowości Osiek Jasielski.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości  

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Osiek Jasielski  

       na rok 2019 Nr IV/28/2018 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 28 grudnia 2018.  

15.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/29/2018 Rady Gminy Osiek 

Jasielski z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy           

Finansowej Gminy Osiek Jasielski na lata 2019-2026.  

16. Informacja Wójta z wykonania uchwał  podjętych na poprzedniej Sesji  

       oraz z realizacji prac w okresie międzysesyjnym. 

17. Interpelacje radnych. 

18. Wolne wnioski i zapytania. 

19. Zakończenie Sesji. 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, przed Sesją został Wam rozdany projekt 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr ewid. 801 

położonej w miejscowości Zawadka Osiecka. Proponuję go umieścić jako pkt. 14 

po cyklu uchwał dotyczących sprzedaży i dzierżawy działek.  



Wysoka Rado, kto jest za poszerzeniem porządku obrad o dodatkową 

uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr 

ewid. 801 położonej w miejscowości Zawadka Osiecka? 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie.  

Wysoka Rado, poddaję pod głosowanie poszerzony porządek obrad. Kto 

jest za przyjęciem porządku obrad poszerzonego o uchwałę w sprawie 

wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr ewid. 801 położonej 

w miejscowości Zawadka Osiecka? 

Poszerzony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 

Przewodniczący Rady - Wysoka Rado protokół z Sesji Nr VIII/2019 był 

umieszczone w BIP-ie. Był również dostępny w Urzędzie Gminy w biurze obsługi 

Rady Gminy.  

Czy są pytania, uwagi bądź sugestie związane z protokołem z Sesji Nr VIII/2019? 

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie protokół z Sesji Nr VIII/2019? 

Kto jest za przyjęciem protokołu? 

Protokół został przyjęty jednogłośnie 

 

Ad.5 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do 1 m3 wody  

w 2019r. 

 

Przewodniczący Rady – Proszę o zabranie głosu przez P. Kierownika GZK w 

Osieku Jasielskim a następnie przez Przewodniczącego Komisji Budżetowej, gdyż 

temat ten był przedmiotem obrad na ostatnim posiedzeniu Komisji.  

 

Twardzik Robert – Wysoka Rado, zmieniają się taryfy dla dopłat do wody oraz 

odprowadzania ścieków. Podjęliśmy decyzję, by nie obciążać  tą podwyżką 

mieszkańców gminy w całości. Taryfa dla dopłaty do 1m3 wody w Załężu zmienia 



się o 0,53 zł. Dopłata ze strony Gminy będzie wynosić 0,27 zł a dla mieszkańca 

wyniesie 0,26 zł. Są to kwoty netto. Taryfa dla dopłaty do 1 m3 wody w Mrukowej 

zmienia się o 0,30 zł. Dopłata zarówno ze strony Gminy jak i mieszkańca wynosić 

będzie 0,15 zł. Jeśli natomiast chodzi o ścieki, taryfa zmienia się o 0,98 zł z czego 

dopłata ze strony Gminy jak i mieszkańca wyniesie po 0,48 zł.  

 

Przewodniczący Rady – Czy są pytania?  

Nie ma  

Tomasz Źrebiec – Wysoka Rado, na wczorajszej Komisji Budżetowej 

przeanalizowaliśmy uchwały jakie zostały przygotowane. Komisja nie jednogłośnie, 

ale wnosi o przyjęcie  uchwał w postaci w jakiej zostały przygotowane.  

 

Przewodniczący Rady  - Rozumiem, że opinia Komisji Budżetowej jest 

pozytywna lecz nie jednogłośna. 

 

Tomasz Źrebiec – Tak, opinia jest pozytywna.  

 

Daniel Socha  - Opinia nie była jednogłośna, ponieważ wstrzymałem się od głosu. 

Prosiłbym podawać ceny brutto, bo to one najbardziej interesują mieszkańców.  

Składam wniosek, by w tym roku nie obciążać mieszkańców podwyżką opłat a 

zwiększyć dotację zarówno do wody jak i do ścieków. Całość dopłaty wyniesie 

26 000 zł.  

 

Przewodniczący Rady- Rozumiem, że jest to wniosek formalny? 

 

Daniel Socha – Tak.  

 



Przewodniczący Rady – Pierwszym wnioskiem był wniosek Komisji Budżetowej 

o przyjęcie uchwał w postaci jaka została przygotowana. Tutaj radny słusznie 

zauważył, że należałoby znaleźć dodatkowe środki w budżecie gminy, aby można 

je było dołożyć do tych dopłat, które są według Radnego za wysokie. Mam pytanie 

do P. Skarbnik. Czy mamy w tym momencie wolne środki, z których moglibyśmy 

to pokryć?  

 

Mikołajczyk Wioletta – Potrzeb na całej Gminie jest bardzo dużo. Gdybyśmy 

chcieli pokryć różnicę powstałą w wyniku wzrostu opłat, musielibyśmy skądś te 

pieniądze przesunąć. Musielibyśmy zatem złożyć pewnego rodzaju deklarację, że 

czegoś nie zrealizujemy bądź zrealizujemy w mniejszym zakresie niż byśmy sobie 

tego życzyli.  Jednocześnie należy mieć na względzie to, że za rok czekają nas 

kolejne podwyżki a Gminy nie będzie stać na dołożenie jakichkolwiek środków.  

 

Przewodniczący Rady – Czy są pytania? 

Nie ma  

 

Tomasz Źrebiec – Chciałbym, by odniósł się do tego P. Kierownik GZK. Jakie 

taryfy są przewidywane na przyszły rok? 

 

Twardzik Robert – Taryfy są ustalane na okres trzech lat. W przyszłym roku 

taryfa zmienia się o 0,55 zł jeśli chodzi o ścieki. W ubiegłym roku na wiosnę były 

różne wzrosty cen. Nie uwzględniono wzrostu cen energii elektrycznej. Płacimy za 

energię o 25 000 zł do 30 000 zł więcej w skali roku.  

 

Wójt – Wysoka Rado, koszty są nieuniknione i musimy je ponieść. Decyzja była 

taka, by dopłata wyniosła po połowie. Żeby nie było sytuacji, że w przyszłym roku 

będzie kolejna drastyczna podwyżka.  

 



Przewodniczący Rady – Zgodnie z kolejnością składanych wniosków, 

przechodzimy do głosowania nad wnioskiem Przewodniczącego Komisji 

Budżetowej a więc nad przyjęciem  uchwały w przedstawionej postaci. 

Kto jest za przyjęciem wniosku Przewodniczącego Komisji Budżetowej? 

13 Radnych było ,,ZA”. 

2 Radnych było ,,PRZECIW” 

Poddaję pod głosowanie wniosek Radnego Daniela Sochy. 

Kto jest za przyjęciem wniosku? 

13 Radnych było ,,PRZECIW” 

2 Radnych było ,,ZA”. 

Przewodniczący Rady – Czy są potrzebne jakieś wyjaśnienia? Czy są pytania? 

Nie ma  

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie ustalenia dopłaty do 1 m3 

wody w 2019r. 

 

Kto jest za przyjęciem uchwały? 

13 Radnych było ,,ZA” 

1 Radny ,,WSTRZYMAŁ SIĘ OD GŁOSU” 

1 Radny był ,,PRZECIW” 

 ( Imienny wykaz głosowań radnych stanowi załącznik do protokołu) 

 

Ad. 6 Podjęcie uchwały w sprawie dopłat do 1 m3 odprowadzonych 

ścieków. 

 

Tomasz Źrebiec – Wzorem poprzedniej uchwały, Komisja Budżetowa prosi  

o przyjęcie przedmiotowej uchwały z dopłatą ,, po połowie” zarówno po stronie 

Gminy jak i mieszkańców.  



Przewodniczący Rady –Czy są pytania? 

Nie ma  

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie dopłat do 1 m3 

odprowadzonych ścieków. 

Kto jest za przyjęciem uchwały? 

13 Radnych było ,,ZA” 

2 Radnych ,,WSTRZYMAŁO SIĘ OD GŁOSU” 

( Imienny wykaz głosowań radnych stanowi załącznik do protokołu) 

 

Ad. 7 Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2018 dla Gminy Osiek 

Jasielski  

 

Przewodniczący Rady – Ten materiał został przesłany Wysokiej Radzie w formie 

płyty CD z uwagi na to, że jest dość obszerny.  

Wysoka Rado, czy są jakieś pytania związane z przedstawionym dokumentem? 

Nie ma  

 

 

Ad. 8 Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Osiek 

Jasielski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie 

za rok 2018”.  

 

Przewodniczący Rady – Sprawozdanie zostało przesłane Wysokiej Radzie celem 

zapoznania. Czy są jakieś uwagi? 

Nie ma  

 



Ad. 9 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Osiek Jasielski  

do  Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska. 

 

Wójt – Wysoka Rado, uczestniczyłem w spotkaniu w Starostwie Powiatowym w 

Jaśle. Prezesem tego stowarzyszenia jest P. Dawid Lasek. Stowarzyszenie jest 

rozpowszechnione na całą Europę i dosyć mocno zaczyna działać i stawiać głównie 

na turystykę. Zwracano się do gmin, by przystępowały do stowarzyszenia.  

 

Tomasz Źrebiec – Z jakimi to się wiąże kosztami? 

 

Wójt – Rocznie 2 000 zł . 

 

Rafał Zając – 1:10000 budżetu.  

 

Tomasz Źrebiec – Czy potem nie będzie generować dodatkowych kosztów? 

 

Wójt – To są tylko składki. W tym momencie żadnych innych zobowiązań nie 

mamy.  

Marek Kiełbasa – Rozumiem, że jeśli będziemy wspólnie realizować projekt, 

będziemy jednocześnie partycypować w kosztach. 

 

Wójt – Mamy piękne tereny na których możemy dużo zdziałać.  

 

Marek Kiełbasa – Czy rozmawiał Pan z kimś z zarządu stowarzyszenia na temat 

wdrożenia jakiegokolwiek projektu w naszym regionie?  

 



Wójt – Na razie przystępujemy do stowarzyszenia a reszta jest w fazie 

rozwojowej.    

Przewodniczący Rady –Czy są pytania? 

Nie ma  

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Osiek 

Jasielski do  Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska. 

Kto jest za przyjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie 

( Imienny wykaz głosowań radnych stanowi załącznik do protokołu) 

 

Ad. 10 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

części działki nr. ewid. 824, położonej w miejscowości Zawadka Osiecka, 

w celu umieszczenia na niej urządzenia telekomunikacyjnego OLT wraz z 

instalacją kablową na potrzeby świadczenia usług telekomunikacyjnych 

oraz na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego zawarcia tej 

umowy. 

 

Wójt – Wysoka Rado, chodzi tu głównie o usytuowanie  skrzynki, która ma zostać 

umiejscowiona za przystankiem przed kościołem w Zawadce Osieckiej. To przede 

wszystkim mieszkańcy skorzystają.  

 

Przewodniczący Rady – Czy są pytania? 

Nie ma  

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie części działki nr. ewid. 824, położonej w miejscowości 

Zawadka Osiecka, w celu umieszczenia na niej urządzenia 

telekomunikacyjnego OLT wraz z instalacją kablową na potrzeby 

świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz na odstąpienie od 

obowiązku trybu przetargowego zawarcia tej umowy. 



Kto jest za przyjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie 

( Imienny wykaz głosowań radnych stanowi załącznik do protokołu) 

 

Ad. 11 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie części działki rolnej nr ewid. 911/4 o pow. 0,35 ha, 

położonej w miejscowości Osiek Jasielski.  

 

Przewodniczący Rady – Zgodnie z załącznikiem graficznym, wszyscy mogą sobie 

zlokalizować o którą działkę chodzi. Jest to działka przy drodze powiatowej w 

kierunku Zawadki Osieckiej.  

 

Przewodniczący Rady –Czy są pytania? 

Nie ma  

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie  wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie części działki rolnej nr ewid. 911/4 o pow. 0,35 ha, 

położonej w miejscowości Osiek Jasielski.  

Kto jest za przyjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie 

( Imienny wykaz głosowań radnych stanowi załącznik do protokołu) 

 

 

 

 

 

 



Ad. 12 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości. 

 

Przewodniczący Rady – Jest to nieruchomość położona w miejscowości Osiek 

Jasielski. Proszę o informację, czy odbyło się w tej sprawie zebranie wiejskie? Nie 

ma żadnych przeciwskazań do ogłoszenia przetargu? 

 

Marek Kiełbasa – Jaka jest powierzchnia? Nie ma zaznaczone jaką powierzchnię 

chce zakupić.  

 

Wójt – Nie mamy w tym momencie pracownika. Faktycznie nie mamy zaznaczonej 

powierzchni. Trudno jest w tym momencie określić jak duża jest działka.  

 

Marek Kiełbasa – Stawiam wniosek formalny o przełożenie tej uchwały na kolejną 

sesję. Podjęcie takiej uchwały bez wskazania areału byłoby dla nas bardzo 

niebezpieczne. Bardzo proszę o doprecyzowanie uchwały i przygotowanie jej na 

następna sesję.  

 

Przewodniczący Rady – Ze względów formalnych, taki projekt uchwały nie 

miałby szans powodzenia. Stawiam pod głosowanie wniosek formalny zgłoszony 

przez Wiceprzewodniczącego o wycofanie z dzisiejszego porządku obrad uchwały  

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. 

Kto jest za wycofaniem uchwały? 

Uchwała została wycofana z porządku obrad jednogłośnie.  

 

Rak Stanisław – Jestem obecny na dzisiejszej sesji właśnie w tej sprawie. Jestem 

tutaj bezinteresownie i nie mam w tym żadnego interesu. Byłem obecny na 

zebraniu wiejskim, na którym był ten przetarg podnoszony. Ja kiedyś w życiu na 

terenie Osieka przeżywałem taką gehennę przy zakupie działki na prowadzenie 



działalności gospodarczej. Miałem z tego tytułu wiele problemów dlatego 

zainteresowałem się tą sprawą.  Mieszkańcy na zebraniu wiejskim zostali 

wprowadzeni w błąd. Sołtys Zawisza przedstawił, że jedna zainteresowanych osób 

chce zakupić nieruchomość ,,do nasypu” a druga chce zakupić ,,do samego 

przejścia”. Jest to kłamstwo. Wystosowałem do P. Wójta pismo, w którym zwracam 

się z prośbą, aby wyznaczyć w terenie oraz obliczyć ile areałów ma mieć dokładnie 

dana nieruchomość. By całą sprawę uzgodnić z P. Sołtysem oraz Radą Sołecką. 

Dopiero wtedy można przedstawić prawdziwy obraz na zebraniu wiejskim. Myślę, 

że się ta sytuacja wyjaśni i będziecie mieć pełną informację na kolejną Sesję.  

 

Marek Kiełbasa – Nie będziemy podejmować uchwał, które będą generować 

jakieś nieścisłości. Tu chodzi o obranie sobie konkretnej ścieżki. Najpierw musimy 

się dowiedzieć kto, ile i w którym miejscu chce nabyć nieruchomość.  

 

O godz. 15.45 obrady Sesji opuścił Kierownik GZK w Osieku Jasielskim – 

Twardzik Robert  

 

Ad. 13 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

części działki nr ewid. 801 położonej w miejscowości Zawadka Osiecka. 

 

Przewodniczący Rady – Jest to projekt uchwały, który został dołączony do 

dzisiejszego porządku obrad.  

 

Wójt – Chodzi tu o działkę zlokalizowaną za przystankiem w Zawadce Osieckiej.  

 

O godz. 15.56 ogłoszono przerwę. 

Obrady Sesji wznowiono o godz. 16.09 

 

 



Ad. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej 

Gminy Osiek Jasielski na rok 2019 Nr IV/28/2018 Rady Gminy Osiek 

Jasielski z dnia 28 grudnia 2018.  

 

Przewodniczący Rady – W dniu wczorajszym odbyła się Komisja Budżetowa w 

tej sprawie. Proszę o zabranie głosu przez Przewodniczącego Komisji Budżetowej.  

 

Tomasz Źrebiec – Prosiłbym najpierw o zreferowanie zmian w planie wydatków 

oraz planie dochodów.  

 

Przewodniczący Rady – Jaka jest opinia Komisji Budżetowej odnośnie zmian 

budżetowych? 

 

Tomasz Źrebiec – Opinia Komisji jest pozytywna oprócz jednego punktu, który 

jest bardzo dyskusyjny. Chodzi o dofinansowanie spółki, która dowozi 

mieszkańców na terenie gminy. Reszta zmian jest zaopiniowana pozytywnie.  

 

Przewodniczący Rady – Chodzi o kwotę 123 000 zł jak wynika z dokumentów. 

Proszę P. Wójta o zabranie głosu i wyjaśnienie skąd wzięła się potrzeba 

zabezpieczenia takiej kwoty.  

 

Wójt – Jak większość Radnych pamięta, wyraziliście Państwo zgodę na udział w 

Powiatowo – Gminnego Związku Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim. Gmina 

Osiek Jasielski weszła w skład tych gmin, które przystąpiły. Było to jeszcze na 

etapie tworzenia Związku. Był to dość długi okres. Nasze członkostwo wiązało się 

z kwotą 7000 zł. To była składka członkowska. W 2019 roku została wydzielona 

spółka JASIEL, która została przejęta przez Powiatowo-Gminny Związek 

Komunikacyjny. Spółka JASIEL aktualnie świadczy te usługi, które do tej pory 

świadczył PKS. PKS jeździł na własnym rozrachunku. Gminy do tego nie dokładały. 

Koszty jakie powstały po przejęciu spółki JASIEL przez Związek są rekompensatą 



do tych kursów, które są nierentowne. Gmina Osiek Jasielski ma najmniejsze 

opłaty roczne, które wynoszą: 123 681 zł. Dla porównania Gmina Kołaczyce: 

255 932 zł, Gmina Jasło: 774 000 zł, Tarnowiec: 234 897 zł, Nowy Żmigród: 

340 000 zł, Krempna: 160 000 zł, Dębowiec: 300 000 zł, Skołyszyn: 217 000 zł, 

Brzyska: 222 000 zł, Miasto Jasło: 2 359 000 zł a Powiat Jasielski dołożył: 814 000 

zł. Ogólna pula środków wyniosła: 5 811 403 zł. Są to koszty utrzymania całej 

spółki: kierowców, załogi, biura i generalnie kosztów transportu. Kwota ta odnosi 

się do ilości kursów na naszej gminie. Zgodnie z wyliczeniami, dopłacamy 1,16 zł 

do 1 km. Za taką kwotę żaden bus nam nie pojedzie i nie dowiezie mieszkańca 

przykładowo z terenu Mrukowej, Samoklęsk czy Osieka do Jasła. Obecnie spółka 

funkcjonuje a my mamy kursy jakie były do tej pory. Jeśli chcielibyśmy dodatkowe 

kursy, jak najbardziej jest to możliwe lecz wiązałoby się to z dodatkowymi 

kosztami. Istnieje możliwość wyjścia ze Związku. Do końca czerwca należałoby 

podjąć uchwałę w sprawie wystąpienia ze skutkiem od stycznia 2020 roku. W takiej 

sytuacji nie byłoby ani kursów obsługiwanych przez Związek ani opłat. Należałoby 

się wówczas zastanowić, czy ktokolwiek się zgodzi obsługiwać kursy za kwotę jaką 

w tej chwili dopłacamy. Wiązałoby się to z tym, że nasze dzieci nie dojadą do szkół 

a mieszkańcy do pracy. Ogromna ilość osób oczywiście jeździ samochodem, ale 

jednak wiele jest osób korzystających z publicznych środków transportu. 

Majątkiem spółki są wszelkiego rodzaju sprzęty, autobusy. Baza jest 

wydzierżawiona na 2 lata. Później spółka będzie musiała coś myśleć na ten temat. 

Podobno MKS również chce przystąpić do Związku. Byłby to dobry pomysł, 

ponieważ posiadają bazę lokalową, swoje zaplecze i swoje garaże. Dostałem 

pismo, w którym poinformowano nas, że autobus nie zabrał kilku mieszkańców z 

Czekaja. Okazało się, że pojazdy im się zepsuły i wysłali mniejsze co skutkowało 

tym, że wszyscy mieszkańcy się nie zmieścili. Jeśli Wysoka Rada uzna, że jest to 

niekorzystne czy nierentowne możemy do końca czerwca podjąć stosowną 

uchwałę.  

 

Tomasz Źrebiec – Skoro oni przejęli od PKS-u tabor i ludzi, dlaczego nie przejęli 

dotacji z Urzędu Marszałkowskiego? 

 



Wójt - Wczoraj rozmawiałem z dyrektorem Związku na temat dotacji. Byli w tej 

sprawie w Warszawie. Niestety nie wiem na jakim to jest etapie. Zapraszałem ich 

na dzisiejszą Sesję, jednak musieli odmówić, ponieważ mieli spotkanie. Chętnie 

przyjadą w innym terminie.  

 

Tomasz Źrebiec – Jest połowa roku, prawie czerwiec. Związek nagle wysyła 

fakturę i stawia nas przed faktem dokonanym. Powinni na początku roku 

przedstawić jakąkolwiek kalkulację, poinformować, że nie mają dotacji z Urzędu 

Marszałkowskiego. A w takiej sytuacji jesteśmy zmuszeni chciał czy nie chciał do 

zapłaty trzech rat.  

 

Wygonik Kazimierz – Dzisiaj jest przewoźników pod dostatkiem. Powinni zrobić 

przetarg i wybrać najtańszego.  

 

Tomasz Źrebiec – A jeśli Związek otrzyma dotację to zwrócą nam pieniądze? 

 

Wójt –To nie może działać wstecz. To na pewno tak nie działa. Z tego co wiem, 

prywatni przewoźnicy wykazują ilość sprzedanych biletów i na tej podstawie 

zwracają się o dotację do Urzędu Marszałkowskiego. Choć mogę się mylić.  

 

Tomasz Źrebiec – To dlaczego nie wystąpili o dopłatę na początku roku? 

 

Marek Kiełbasa – Chciałem nawiązać do polemiki jaka wywiązał się z Radnym 

Źrebcem i P. Wójtem. Pamiętam uchwałę jaka była podejmowana w sprawie 

przystąpienia do tego Związku. Rozmowy na ten temat wśród Radnych poprzedniej 

kadencji wyglądały tak, że spółka JASIEL została zawiązana w Jaśle. Miała najpierw 

weryfikować linie transportowe dla mieszkańców podane przez poszczególnych 

Wójtów i poszczególne samorządy. Wówczas miał być ogłoszony przetarg na firmy, 

które miały dowozić mieszkańców. W tej chwili patrząc z naszego punktu widzenia 

zostaliśmy niejako okłamani. W mojej ocenie nic się na razie nie zmieniło pod 



względem linii transportowej. Poprzedni Wójt miał zgłosić dwie linie: Jasło-

Zawadka Osiecka –Pielgrzymka, Jasło –Świerchowa- Mrukowa. Z rozmów 

przeprowadzonych na Komisji Budżetowej z P. Skarbnik, wynikało, że nie jesteśmy 

w stanie wycofać się z dopłaty, która mamy uiścić i która została nam niejako 

narzucona przez Związek. Właścicielem taboru jest spółka JASIEL. 

 

Rafał Zając – A właścicielem spółki jest Związek.  

 

Marek Kiełbasa – Nie wiem czy większość Radnych zgodzi się na tą dopłatę skoro 

jesteśmy tak naprawdę przed faktem dokonanym. Musimy to wszystko ocenić. 

Prosiłbym P. Wójta, by sprawdzić jakie linie zostały zgłoszone. Jest to dla nas 

bardzo istotne. Chcielibyśmy, by ten transport był też dopasowany do naszych 

potrzeb. Może niektóre linie powinny zostać odrzucone skoro nie są wykorzystane 

przez mieszkańców. Nie wiem czy ktoś to oceniał czy sprawdzał.  

 

Przewodniczący Rady – Odnosząc się do wypowiedzi kolegów Radnych: 

wszystko było dobrze z naszej strony dopóki nie pojawiła się ta uchwała o dopłacie. 

Związek był powołany, przystąpiliśmy do niego, niewielka opłata członkowska. 

Nasze oczekiwania były jednak takie, że Związek  zacznie działać od samego 

początku. Problem jest taki moim zdaniem, że przez dwa lata nic się nie zrobiło. 

Nie poczyniło się żadnych konkretnych działań, by te kursy ustalić i dopasować, 

tak by dzisiaj te dopłaty nie były takie duże. To są opłaty ogromne. Niesamowita 

rzeka pieniędzy na zorganizowanie dojazdu. Stanęliśmy przed faktem dokonanym. 

Jeśli nie podejmiemy tej  uchwały dzisiaj i nie będziemy mieć środków na 

przekazanie pierwszej raty to te kursy za jakiś czas staną. Nasi mieszkańcy do 

szkoły czy do pracy po prostu nie dojadą. Jest okres miesiąca i pewnie w gestii P. 

Wójta będzie leżeć zorientowanie się czy możemy wystąpić ze Związku i czy w 

ogóle pojawi się ktoś taki, kto będzie mógł formalnie i fizycznie zapewnić ten dowóz 

naszym mieszkańcom na teren miasta Jasła czy też do pracy. Problem jest 

niesamowity i nie wiem czy w tym momencie jesteśmy w stanie rozwiązać problem.  

 



Wójt - Jak powiedziałem, możliwość jest i musimy się zastanowić wspólnie co 

dalej. Możemy wystąpić ze Związku. Do końca czerwca możemy podjąć uchwałę. 

Od stycznia nie będzie kursów, nie będziemy płacić składek i nie mamy 

zabezpieczenia transportu dla dzieci uczęszczających do szkól średnich a także 

mieszkańców do pracy. Jeśli natomiast pojawi się jakiś przewoźnik, który zapewni 

nam ten transport to problem mamy rozwiązany. Pojawia się pytanie : co zrobimy 

w styczniu, gdy nie mamy żadnego transportu? Warto się zastanowić i warto to 

prześledzić. Swego czasu nie byłem tu w Gminie lecz w Powiecie, gdzie były różne 

możliwości zorganizowania transportu. Jeden z nich polegał na zorganizowaniu 

dojazdu z Powiatu do gminy. Trzeba byłoby to rozwiązać logistycznie. Należałoby 

zapewnić kilka środków transportu na gminie, które zabierałyby mieszkańców i 

jechały dalej. Rozwiązanie nie byłoby pewnie złe. Przesiadki można byłoby 

zorganizować. mamy przecież piękny rynek. Takie rozwiązanie jednak wtenczas 

upadło. Było wtedy kilka różnych koncepcji. Sami Państwo wiecie, żaden 

przedsiębiorca nie podejmie się tego jeśli nie będzie mu się to opłacać. Jeśli 

weźmiemy pod uwagę dopłatę, którą sugeruje nam Związek czyli 1,16 zł do km to 

uważam, że za takie kwoty nie pojedzie nikt. Generalnie moim zadaniem jest 

zabezpieczenie dojazdu mieszkańcom na terenie gminy. Rozmawialiśmy na ten 

temat z innymi Wójtami, jednak zostaliśmy postawieni jak gdyby pod ścianą.  

 

Wygonik Kazimierz - Czy busy będą dalej kursować? 

 

Tomasz Źrebiec - Tak, bo to są linie prywatne. 

 

Wygoni Kazimierz - Busy ,,mają" 0.20 zł czy 0,30 zł taniej dlatego zbierają ludzi 

a PKS jedzie pusty.  

 

Wójt - Mamy nieskoordynowany rozkład jazdy. Dalej tak będzie, jeśli będą się 

wyprzedzać o 3 minuty. 

 



Tomasz Źrebiec - P. Wójcie wiadomo, że prywatny będzie chciał ,,złapać" więcej 

klientów. 

 

Wójt - Jeśli prywatny przewoźnik nam przewiezie mieszkańców, nie trzeba nam 

wtenczas należeć do Związku. 

  

Marek Kiełbasa - Od początku o to chodziło. Związek, który powstaje na 

podstawie ustawy, miał to wszystko uregulować. Związek miał zapewnić dojazd 

mieszkańców z tych najdalszych punktów poszczególnych samorządów. Na  chwilę 

obecną to ja widzę, że to się dzieje co się dzieje dalej.  

 

Tomasz Źrebiec - Wysoka Rado, jeśli Związek nie wystąpi o dopłatę z Urzędu 

Marszałkowskiego, to za chwile będziemy płacić po 500 000 zł za dowóz 

mieszkańców dlatego powinni przedstawić jakieś kalkulacje na kolejny rok.  

 

Wójt - Jeśli będzie taka potrzeba, przyjadą na spotkanie. 

 

Tomasz Źrebiec - Jest sugestia P. Sołtysa z Samoklęsk ,że on miał reaktywować 

PKS. Tu jest spółka JASIEL i nie wiadomo czy otrzymają dofinansowanie. I pytanie: 

czy otrzymując dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w dalszym ciągu będą 

generowane koszty od gmin? 

 

Wójt - P. Radny zobaczymy. Zorganizujemy spotkanie.  

 

Tomasz Źrebiec - To bardzo ważne, bo w przyszłym roku przyślą nam notę do 

zaksięgowania na 200 000 zł. 

 

Wójt - Obawiam się, że to nie może być taniej.  



Przewodniczący Rady - Proszę Wysoką Radę o zabranie głosu w tej sprawie. czy 

są pytania? 

Nie ma 

Rozumiem, że mamy do zapłacenia trzy raty. 

 

Wioletta Mikołajczyk - Tak, mamy trzy raty. Pierwsza do 15. maja w wysokości 

do 50% czyli kwota: 61 840, 50 zł,  druga do 30. czerwca w wysokości 25% kwoty 

określonej w uchwale czyli 30 920,20 zł i do 30. września kolejne 25 % w takiej 

samej wysokości. 

 

Przewodniczący Rady - Czy są jakieś pytania? 

Nie ma  

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej 

Gminy Osiek Jasielski na rok 2019 Nr IV/28/2018 Rady Gminy Osiek 

Jasielski z dnia 28 grudnia 2018. 

Kto jest za przyjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie 

( Imienny wykaz głosowań radnych stanowi załącznik do protokołu) 

 

Ad. 15.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/29/2018 

Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie 

Wieloletniej Prognozy           Finansowej Gminy Osiek Jasielski na lata 

2019-2026.  

 

Wiloetta Mikołajczyk - Przedłożony projekt w sprawie zmiany WPF Gminy Osiek 

Jasielski to jest tak jak zwykle po wszelkich podjętych zarządzeń oraz uchwał, 

które wprowadzały zmiany w budżecie Gminy Osiek Jasielski. Należało urealnić 

WPF, w szczególności poszczególne załączniki dostosowując kwoty dochodów i 

wydatków oraz wyników budżetu do obecnych zmian, które zostały omówione na 



dzisiejszej sesji.  W załączniku nr 3 do WPF macie Państwo kwoty o które w  

przeciągu ostatnich 5 miesięcy zmienił się budżet. Proszę o wprowadzenie drobnej 

poprawki : w związku ze zmianą w wydatkach, wydatki ogółem zwiększono o kwotę 

1.387.548,28 zł. Zmienił się również podział w wydatkach bieżących i 

majątkowych. Wydatki bieżące zostały ostatecznie zwiększone o kwotę 

816.970,65 zł a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę: 570 977,63 zł.  

Przewodniczący Rady - Czy są jakieś pytania? 

Nie ma  

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej 

Gminy Osiek Jasielski na rok 2019 Nr IV/28/2018 Rady Gminy Osiek 

Jasielski z dnia 28 grudnia 2018. 

Kto jest za przyjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie 

( Imienny wykaz głosowań radnych stanowi załącznik do protokołu) 

 

Ad. 16. Informacja Wójta z wykonania uchwał  podjętych na poprzedniej 

Sesji oraz z realizacji prac w okresie międzysesyjnym. 

 

Wójt – Wysoka Rado, wszystkie uchwały z ostatniej Sesji zostały przekazane do 

realizacji. Jeśli chodzi o prace w okresie międzysesyjnym, kilka rzeczy się 

wydarzyło. Jedną z nich jest sprawa bazy w Załężu. W tej chwili mamy tam podział. 

Na 31. Mamy spotkanie w terenie na ustalenie wszystkich danych. Są to niewielkie 

części działek potrzebne do poszerzenia drogi dojazdowej do działek, które chcemy 

sprzedać. Mamy tam trzech właścicieli. Kwota jest nieduża bo wynosi niecałe 2000 

zł za te trzy działki. Druga sprawa w Załężu to Dom Ludowy. P. Jacek Stanek 

wyciągnął z projektu pewne dane dotyczące prac na tym obiekcie. Chcemy zrobić 

instalacje elektryczną. W okresie międzysesyjnym uczestniczyłem w spotkaniu, na 

którym Wójtowie z Gmin: Krempna, Dębowiec, Nowy Żmigród i Osiek Jasielski 

zawarli porozumienie w zakresie turystyki.  Jedno ze spotkań odbyło się w Dukli a 

następne w Jaśliskach. Nie ma tam żadnych składek ani zobowiązań. Jest to na 

zasadzie porozumienia gmin. Chcemy, by to porozumienie zostało wpisane do 



Strategii Województwa Podkarpackiego. Dzięki temu będziemy mieć dodatkowe 

punkty przy składaniu wniosków. Porozumienie zostało przekazane do P. 

Marszałka. Podpisałem również umowę o dofinansowanie z Funduszu Ochrony 

Gruntów Rolnych. Otrzymaliśmy 64.800 zł. Do tego musimy zapewnić wkład 

własny w wysokości 20%.  

 

Wygonik Kazimierz – Na jaką drogę? 

 

Wójt – Jest to droga na Pielgrzymce w kierunku Zawadki Osieckiej.  

 

Przewodniczący Rady -  Czy wiemy coś na temat Funduszu Dróg Lokalnych? 

 

Wójt – Na razie nie wiemy nic na ten temat. Zostało złożone dwie drogi. Na tą 

chwilę czekamy. 

 

Tomasz Źrebiec – Co z drogami powodziowymi? 

 

Wójt – Na razie nie mamy żadnych informacji. Obawiam się, że może być problem 

po ostatnich powodziach i kataklizmach. Na tą chwilę po prostu czekamy. Po 

ulewach i deszczach jakie miały niedawno miejsce pracownicy jeździli, sprawdzali 

drogi i robili zdjęcia. Proszę też Sołtysów o zgłaszanie dróg, które uległy 

zniszczeniu. Obawiam się, że będzie ich dużo dlatego proszę o wskazywanie tych 

najbardziej priorytetowych. Jeśli natomiast chodzi o drogę powodziową to prosiłem 

naszych Radnych Powiatowych o ujęcie odcinka drogi od skrzyżowania w Osieku w 

kierunku Załęża. Zobaczymy czy się uda.  

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są jakieś uwagi do wypowiedzi P. 

Wójta? 

Nie ma 



 

Ad. 17. Interpelacje radnych. 

 

Przewodniczący Rady -  Wysoka Rado, są jakieś interpelacje? 

Nie ma  

 

Ad.18. Wolne wnioski i zapytania. 

 

Przewodniczący Rady -  Czy sa jakieś wolne wnioski? 

 

Daniel Socha – Chciałem zapytać na jakim etapie jest projekt budowy boiska przy 

Szkole Podstawowej w Mrukowej?  

 

Wójt – Sama koncepcja jest ukończona. Jeśli będzie taka wola, poszukamy 

projektanta.  

 

Tomasz Źrebiec – Czy wiadomo ile wyniosą szacowane koszty? 

 

Wójt – Zgodnie z posiadaną koncepcją jest to kwota: między 700.000 zł a 

800.000zł. to połowa tego co było wcześniej, niemniej jest to taka kwota.  

 

Tomasz Źrebiec – P. Wójcie doszły mnie słuchy, że na płycie głównej na stadionie 

w Osieku będzie organizowany przez prywatna szkółkę turniej, która ma ściągnąć 

drużyny ze wszystkich swoich oddziałów. W tej chwili część płyty boiska jest zalana 

wodą. Jako radny chciałem się dowiedzieć czy była w tej sprawie przygotowana 

jakaś umowa.  

 



 Wójt – Zwrócił się do mnie właściciel wspomnianej szkółki z prośba o 

zorganizowanie turnieju. Wyraziłem zgodę pod warunkiem sprawdzenia stanu w 

jakim znajduje się stadion. Miał to s[sprawdzić P. Marchewka. Ma to być turniej 

małych dzieci, w którym udział będą brać również młodzież z naszego terenu.  

 

Tomasz Źrebiec – Koszty przygotowania stadionu ponosi zarówno Gmina jak i 

klub sportowy. Wiele rzeczy robimy tam również społecznie. W tamtym roku odbył 

się taki turniej. Trawa została zadeptana. Przez całe wakacje trawa była podlewana 

a koszty były ponoszone przez klub sportowy. Ciężko było doprowadzić stadion do 

użytku. Jesteśmy po podtopieniach. Wczoraj padał deszcz. Jutro tez ma padać. 

Jeśli w niedzielę na stadion wyjdą dzieci, murawa zostanie kompletnie zniszczona. 

O tym turnieju widziałem miesiąc temu. 

 

Wójt – Do mnie dzwoniono w tej sprawie wczoraj. 

 

Tomasz Źrebiec – Miesiąc temu ten pan ogłosił w Chorkówce, że turniej odbędzie 

się w Osieku.  

 

Wójt – Ja nie wiem dlaczego tak ogłaszał.  

 

Tomasz Źrebiec – Klub sportowy tez powinien wyrazić zgodę na używanie boiska.  

 

Przewodniczący Rady -  P. Radny trzeba było uprzedzić P. Wójta o takiej sytuacji 

skoro wiedział Pan o tym wcześniej.  

 

Tomasz Źrebiec – Powinniśmy spisać umowę na odpłatne użyczenie stadionu.  

 



Wygonik Kazimierz – Miałem zgłoszenie od mieszkańca Załęża w sprawie rowu 

w Markuszce. Jakiś czas temu zgłaszaliśmy tą sprawę do Powiatowego zarządu 

Dróg jednak nas odesłali.  

 

Wójt – Wiem o sprawie. Chodzi o rów obok P. Kośka. Musimy ustalić czyj to jest 

rów.  

Daniel Socha – Chciałem zapytać o sprawę odszkodowania od firmy, która 

zniszczyła nam drogę Mrukowa – Bucznik. Ponadto chciałem zaznaczyć, że miałem 

sygnały od mieszkańców dotyczące firmy, która zbiera odpady. Podobno niektóre 

z nich są pomijane mimo segregowania. Ostatnio zbierano odpady 

wielkogabarytowe, które nie zostały zebrane. 

 

Wójt – Jeśli chodzi przykładowo o opony, to zabierane będą jedynie opony 

samochodowe. Nie zostaną zabrane opony przemysłowe np. z  ciągnika rolniczego.  

Jeśli natomiast chodzi o drogę, która została zniszczona, to wysłaliśmy do firmy 

ścigającej ogrodzenia, pismo w tej sprawie, jednak poinformowano nas, że nie 

zapłacą gdyż drogę naprawili. Uważam, że droga nie jest naprawiona na tyle, 

byśmy mogli się na to zgodzić. Jeśli nam za to ani nie zapłacą ani nie naprawią 

drogi, kierujemy sprawę do sądu.  

 

Wysoka Rado, czy są jeszcze jakieś wnioski? 

Nie ma 

Obrady Sesji zakończono o godz. 17.09 

 

Protokołowała: 

Monika Władyka 

 

 

 


